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Spôsoby financovania 

• Vlastnými zdrojmi financovania 

• Cudzími zdrojmi financovania  

• Hybridnými formami financovania  

• Spôsob financovania závisí od mnohých 
skutočností a musí byť posudzovaný pri každej 
spoločnosti samostatne – neexistuje 
univerzálny model na vyskladanie 
financovania spoločnosti 



Vlastné zdroje financovania 

• Vklady spoločníkov do spoločnosti (do 
základného imania a mimo základného 
imania) 

• Spoločníci nemajú nárok na vrátenie vkladov 
(zákaz vrátenia vkladov) 

• Investícia by mala byť výnosnejšia ako 
poskytnutie pôžičky/úveru, lebo je 
riskantnejšia (spoločník môže stratiť svoju 
investíciu v plnej výške)z vrátenia vkladov) 



Cudzie zdroje financovania 

• Poskytnutie finančných prostriedkov tretím 
subjektom (väčšinou) prostredníctvom pôžičky, 
úveru, leasingu, ... 

• Poskytovateľ finančných prostriedkov má nárok 
na vrátenie poskytnutých finančných prostriedkov 
a na dohodnutý úrok (úrok je vo väčšine 
jurisdikcií daňovo odpočítateľnou položkou) 

• Menej riskantný spôsob investovania do  
spoločnosti 



Vlastné zdroje financovania /Equity 
financing 

• Vlastné zdroje financovania môžeme zaradiť pod vlastné imanie 
spoločnosti (§ 6), vlastné imanie spoločnosti môžeme deliť na viazané 
vlastné imanie a voľné vlastné imanie  
–  viazané vlastné imanie  

• Striktné pravidlá deľby,  osobitné pravidlá ochrany veriteľov  
• medzi viazané vlastné imanie zaraďujeme: 

– základné imanie 
– rezervný fond 
– iné fondy ktorých použitie je viazané právnymi predpismi alebo stanovami (respektíve 

spoločenskou zmluvou, zakladateľskou listinou a dohodou akcionárov) na určitý účel 

–  voľné vlastné imanie 
• ich delenie je jednoduchšie, keďže nepodlieha osobitným pravidlám ochrany veriteľov, 

ale stále musia byť zachované podmienky na delenie týchto zdrojov 
• medzi voľné vlastné imanie zaraďujeme 

– ostatné fondy, ktorých použitie nie je limitované právnymi predpismi alebo stanovami 
(respektíve spoločenskou zmluvou, zakladateľskou listinou a dohodou akcionárov) na určitý účel 

– výsledok hospodárenia 
– výsledok hospodárenia spoločnosti za minulé obdobia  

 



Základné imanie spoločnosti - 
historický vývoj 

„Nejakých sedem ľudí vytvorí združenie  
(ak je to možné, všetci vyššia alebo nižšia šľachta),  
začnú verejným vyhlásením  
v akom rozsahu majú v úmysle splatiť svoje dlhy.  
Toto sa nazýva ich Kapitál: ak sú obozretní  
tak si ho nestanovia vo veľkej výške.  
Suma je nepodstatná – môže sa rôzniť  
od osemnásť miliónov po osemnásť pencí.  
Ja by som ho stanovil skôr nízko;  
zdravý rozum takéhoto konania  
bude zrejmý okamžite každému dlžníkovi.  
Ak to bude na tebe, aby si povedal  
akú sumu by si chcel zaplatiť,  
čím nižšie ju môžeš stanoviť, tým lepšie.“   Libreto k opere „Utopia Ltd.“ (1893) 
 

 



Minimálne ZI 

• Zákonné požiadavky na MZI a pravidlá na jeho udržiavanie sú 
historicky previazané na vznik obmedzeného ručenia 
spoločností.  

• V mnohých kontinentálnych jurisdikciách sa považujú za akúsi 
„výmenu“ za možnosť obmedzeného ručenia, pričom by 
takéto imanie by malo zabezpečiť, aby si spoločníci 
nestanovovali príliš nízke základné imanie a teda aby toto 
mohlo slúžiť ako dostatočný tlmiaci vankúš pre veriteľov v 
prípade platobnej neschopnosti.  



Prehľad výšky ZI v sro 



Vysvetlivky  

• Červené stĺpce ukazujú minimálne základné imanie pred jeho posledným 
legislatívnym znížením  

• Žlté stĺpce ukazujú výšku základného imania v zmysle platných právnych 
úprav k januáru 2013 (v Českej republike nadobudne účinnosť aņ k 
1.1.2014)  

• Zelené stĺpce zvýrazňujú štáty, ktoré nezrušili minimálne základné imanie, 
ale ktoré, v záujme uľahčenia prístupu k podnikaniu, umožnili založenie 
spoločnosti s odloženým splácaním základného imania (tzv. štartujúce 
spoločnosti), alebo vytvorili iné neplnohodnotné alternatívy k spoločnosti 
s ručením obmedzeným.  

 



ZI = garancia pre veriteľov ? 

Nominálne hodnoty/rast ekonomík (za posledných 30 rokov) ---) 
stagnácia a znižovanie nominálnej hodnoty minimálneho ZI ---) 
výrazné zníženie jeho skutočnej hodnoty pre veriteľov, príklady 

• ak by Belgicko pokračovalo v prispôsobovaní minimálneho 
imania rastu ekonomiky, tak by v roku 2010 mala société 
privée à responsabilité limitée (SPRL) minimálne základné 
imanie približne vo výške 45 300 € (namiesto 18 500 €),  



• v Dánsku by to bolo cca 295 000 DKK (namiesto 80 000 DKK), v 
Nemecku cca 105 000 € (namiesto 25 000 $), v Luxemburgu 
približne 73 200 eur (namiesto dnešných cca 12 400 eur) a v 
Rakúsku viac ako 109 100 € (namiesto 35 000 €), 

• ----) sú veritelia slabšie chránení ? 



Základné imanie 

– Vytvárané vkladmi spoločníkov do základného 
imania 

– Tieto vklady môžu byť tak peňažné ako aj 
nepeňažné (§ 59) – čo môže byť nepeňažným 
vkladom? Ako sa oceňuje nepeňažný vklad? 

– Zásahy do Obchodného zákonníka boli vykonané 
v oblasti základného imania a zachovania 
základného imania druhou smernicou (kapitálová 
smernica)  

 



ZI = statická veličina 

• Na rozdiel od vlastného imania je základné 
imanie statickou veličinou. 

• Výška ZI sa nemení v závislosti od 
ekonomického vývoja spoločnosti, ale 
väčšinou iba na základe rozhodnutia jej 
spoločníkov. Aj preto nie je jeho vypovedacia 
hodnota príliš relevantná  pre určenie 
platobnej         schopnosti spoločnosti 

 



ZI – podiel v spoločnosti 

Investovaním do základného imania získava spoločník  
podiel v spoločnosti - § 61,  

Prejavy podielu – obchodný podiel v s.r.o.,  akcia v a.s.  
ako vyjadrenie práv akcionára ako spoločníka podieľať sa 
na riadení spoločnosti, na zisku a na likvidačnom 
zostatku  § 155) 

– nárok na výplatu podielu na zisku (po naplnení podmienok 
delenia zisku a iných vlastných zdrojov zo spoločnosti § 123 a § 
179) 

– spoločník ako reziduálny vlastník a spoločník ako nositeľ 
obchodného rizika (payment order – najprv spoločnosť musí 
zaplatiť svoje splatné záväzky a až následne môže zvažovať 
delenie zisku alebo iných vlastných zdrojov zo spoločnosti) 

– hlasovacie práva – účasť na riadení spoločnosti 



Zvýšenie/zníženie základného imania?  

• Kedy?  

• Za akých podmienok? 

• Kto rozhoduje? 



Zvyšovanie ZI 

• Efektívne zvýšenie vkladmi 

• Nominálne zvýšenie ZI (účtovníctvo) 

• Prednostné právo doterajších spoločníkov 

• Rozhoduje VZ (2/3 z hlasov všetkých – s.r.o., z 
hlasov prítomných – a.s.) 



Autorizované základné imanie 

• je najvyššie ZI, ktoré môže mať spoločnosť bez toho, 
aby sa k tomu muselo vyjadrovať VZ  (bez zmeny 
stanov)  

• V SR - pri akciových spoločnostiach, poverenie 
štatutárneho orgánu na zvýšenie ZI po stanovenú 
(autorizovanú) hodnotu, bez toho, aby o takomto 
zvýšení muselo    hlasovať VZ (§210 ObZ).  



Zníženie ZI 

• Obligatórne (vlastné obchodné  podiely/akcie) 

• Fakultatívne  

• Oznamovacia povinnosť v Obchodnom  
vestníku 



Základné funkcie  ZI 

1) zabezpečenie veriteľov (garančná funkcia);  

2) rozdeľovací kľúč vo vzťahu k vplyvu 
spoločníkov/akcionárov;  

3) základ pre financovanie obchodných (a iných) 
aktivít spoločnosti;  

4) hranica serióznosti. 



Úloha rezervného fondu v spoločnosti?  

• Na čo ho môžem použiť?  

• Kto rozhoduje o použití rezervného fondu? 
 



Cudzie zdroje financovania 
 

• Debt financing 
• poskytované väčšinou tretím subjektom, ale nie 

vždy to tak musí byť (dlhové financovanie môžu 
poskytnúť aj spoločníci) 

• poskytovateľ má nárok na vrátenie poskytnutých 
prostriedkov a úrok 

• úrok je nákladom, ktorý je daňovo 
odpočítateľnou položkou  

• nie je vždy úplne jednoduché získať cudzie zdroje 
financovania  



Hybridné formy financovania  
 

• predstavujú formy financovania spoločnosti, ktoré 
majú prvky financovania vlastnými zdrojmi alebo 
cudzími zdrojmi  

• medzi hybridné formy financovania môžeme zaradiť 
–  prioritné akcie bez hlasovacích práv – odčlenenie 

hlasovacieho práva od akcie a pridelenie priority výplaty 
dividendy spôsobuje príklon tohto financovania cez vlastné 
zdroje k financovaniu cez cudzie zdroje - § 159  

–  vymeniteľné/prioritné dlhopisy – umožňujú premenu 
dlhovej formy financovania na financovanie vlastnými 
zdrojmi - § 160 

 



• škála hybridného financovania je rozmanitá, na 
hybridné inštrumenty je vždy potrebné pozerať 
s ohľadom na účtovné a daňové aspekty/dopady, 

• pri posudzovaní hybridných inštrumentov bude 
prevažovať ich obsah nad formu (substance over 
form) nestačí na posúdenie inštrumentu 
financovania jeho označenie ako investovanie 
vlastnými zdrojmi, je potrebné posúdenie 
hybridného inštrumentu ako takého (obsahová 
analýza hybridného inštrumentu financovania) 

 



Legálne pojmy 

Pojem „čisté obchodné imanie“ - pozri §36, §37 (1), 
§61, §69 (4), §218i (9), §218j (4) a §233 (3) ObZ.  

Pojem „vlastné imanie“ – pozri §161a (2) b), §161e (2) a 
§179 (4), §208 (1), §209a (1), §223 (9).  

Pojem „vlastné zdroje“ – pozri: §6 (4), §144, §179 (4), 
§208 (1), §208 (3) b), 209a (1), §209a (2) a) ObZ.  



 
Ochrana veriteľov je základným účelom 

korporátneho práva v Európe? 
• Tieto systémy často obsahujú komplexné 

ustanovenia vo vzťahu k vytváraniu základného 
imania a jeho udržiavaniu:  povinné správy znalcov v 
prípade nepeňažných vkladov, pričom práca a služby 
sú ako vklady často zakázané. Pravidlá na znižovanie 
ZI a nadobúdanie vlastných akcií sú prísne a 
rozdelenie zisku podlieha zvyčajne testu vlastného 
imania a  

• testu čistých prebytkov. 



Fundamentálny účel práva obchodných spoločností 
považuje maximalizáciu zisku pre spoločníkov? 

• Aj v common law systéme sú rozpory pokiaľ 
ide o ochranu veriteľov. Nediskutuje sa však o 
tom, či ich má chrániť základné imanie, ale či 
sa má ich ochrana ponechať na zmluvnú 
slobodu, alebo či má zákonodarca zasahovať 
vytváraním právnej úpravy, ktorá postavenie 
veriteľov posilňuje. 



Doplňujúce úpravy 

• Prepracovaná úprava práv a povinností riaditeľov, vrátane 
tieňových riaditeľov. 

• Prípadne aj systém prepichnutia závoja spoločnosti a/alebo 
systém zákazov činnosti (diskvalifikácií).  

• Povinné poisťovacie schémy pokrývajú väčšinu 
mimozmluvných nárokov na náhradu škody a sú považované 
za lepšie a adresnejšie mechanizmy ako systém minimálneho 
základného imania. 



Základné triedy veriteľov 

• Zmluvní veritelia 

• Nedobrovoľní (mimozmluvní) veritelia 

 



Zmluvní veritelia 

• Silní zmluvní veritelia (banky, veľkí 
dodávatelia) sú zvyčajne schopní zabezpečiť 
svoje pohľadávky prostredníctvom osobitným 
zmluvných podmienok, opierajúc sa o 
osobitnú zodpovednosť riaditeľov spoločnosti 
alebo osobitnú zábezpeku vo forme majetku 
spoločnosti. 



ostatní 

• Mimozmluvní (napr. takí, ktorí boli poškodení 
protizákonným konaním spoločnosti, 
znečistením životného prostredia a podobne).  

• Obdobné postavenie ako mimozmluvní 
veritelia majú aj slabší zmluvní veritelia (najmä 
spotrebitelia). 



„Kopáči hrobov“ 

Nelegálne odčerpávanie majetku spoločnosti, s následnými 
viacnásobnými zmenami majiteľov spoločnosti, riaditeľov a sídla 
spoločnosti (a odďaľovaním začiatku konkurzného konania), je 
výsledkom zvyčajne zamietnutie otvorenia konkurzného konania 
pre nedostatok majetku a vymazanie spoločnosti ex officio. V 
prípadoch ak sú poslední spoločníci a riaditelia spoločnosti 
občania druhého štátu, a ak sa dokumenty spoločnosti (dôkazy) 
„stratili“, neprichádza do úvahy často ani  

  len trestné konanie 



Vytváranie ZI v SR 

• Vklady spoločníkov 

• Stanovenie hodnoty nepeňažných vkladov 

• Obmedzenie nadobúdania majetku od spoločníkov 
(§59a – a.s., §59b - audit) 

• Správca vkladov 

• Rezervný fond/ostatné kapitálové vklady 



Európsky kontext 

• „druhá“ kapitálová smernica – rekodifikovaná 
2012/30/EÚ 

• Publikačná smernica 

• Účtovné smernice (4.a 7.) 



Udržiavacia  povinnosť 

• Účtovníctvo (zverejňovanie v registri 
účtovných závierok) - sankcie 

• + audit – AK (celková suma majetku presiahla 1 000 000 eur, čistý 

obrat presiahol 2 000 000 eur a priemerný prepočítaný počet 
zamestnancov v jednom účtovnom období presiahol 30) 

• Významná strata spoločnosti 

• Komunikácia s dozornou radou 



Plnenie spoločníkom 

• Platobná schopnosť - momentálna likvidita (schopnosť 
podniku uhradiť v danom momente všetky momentálne 
splatné záväzky).  

• Likvidita je širší pojem (schopnosť premeniť zložky majetku na 
peniaze skôr, než sa záväzky, ktoré musia vykryť stanú 
splatnými) 

• Rentabilita je ziskovosť. 



Test čistých prebytkov 

• §179 ods. 3 ObZ: rozdeľovať vždy iba čistý zisk, ktorý je:  

- znížený o prídely do rezervného fondu prípadne iných fondov, 
ktorých vytvorenie spoločnosti ukladá zákon,  

- znížený o neuhradenú stratu minulých období,  

- zvýšený o nerozdelený zisk z minulých období a  

- zvýšený o fondy vytvorené zo zisku, ktorých vytvorenie nie je zo 
zákona povinné.  

 



Test vlastného imania 

§179 ods. 4: zakazuje rozdeliť medzi spoločníkov čistý zisk, alebo 
iné vlastné zdroje spoločnosti, ak vlastné imanie zistené podľa 
schválenej riadnej účtovnej závierky je, alebo by v dôsledku 
rozdelenia bolo nižšie, ako hodnota ZI spoločnosti spolu s 
rezervným fondom, prípadne ďalšími fondami vytváranými 
spoločnosťou, ktoré sa podľa zákona alebo stanov nemôžu použiť 
na plnenie akcionárom, znížené o hodnotu nesplateného 
základného imania, ak táto hodnota ešte nie je zahrnutá v 
aktívach uvedených v súvahe podľa zák. o účtovníctve.  



Spoločnosť v kríze  
 

• Lex „Váhostav“ 
• Ustanovenia chrániace kapitál spoločnosti – 

vlastné zdroje financovania spoločnosti  
–  ochrana veriteľov (nespriaznených), ale aj ochrana 

akcionárov/spoločníkov/spoločnosti ako takej 
–  ochrana kapitálu  

• pri jeho vzniku (znalecké posudky pri nepeňažných vkladoch 
do základného imania) 

• počas života spoločnosti (pravidlá regulujúce delenie 
vlastných zdrojov zo spoločnosti) 

• pre prípad, ak sa spoločnosť dostáva do krízy (vicinity of 
insolvency) – ustanovenia o kríze 

 



• ochrana pred tunelovaním spoločností a ochrana 
nespriaznených veriteľov  

• ak sa spoločnosť počas svojho života dostane ho krízy, tak 
sa v spoločnosti budú aktivizovať osobitné režimy  

• spoločnosť je v kríze, ak je v úpadku (ZoKR) alebo jej 
úpadok hrozí 

• spoločnosti hrozí úpadok, ak pomer vlastného imania 
a záväzkov je menej ako 4 ku 100 (2016)/6 ku 100 (2017) 
alebo 8 ku 100 (2018) - § 67a 

• počas toho, ako je spoločnosť v kríze, tak sa budú, pri 
splnení zákonom stanovených podmienok, prekvalifikovávať 
cudzie zdroje financovania na vlastné zdroje financovania 
(plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje - § 67c) 
 



test 

• Test pre plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje 
–  čo? úver alebo obdobné plnenie, ktoré mu hospodársky 

zodpovedá (§ 67c ods. 1) 
–  kto?  (§ 67c ods. 2)  
–  kedy? Spoločnosť musí byť v kríze (§ 67a) 
–  čo nie je plnením nahrádzajúce vlastné zdroje  - negatívne 

vymedzenie (§ 67e) 

• plnenie nahrádzajúce vlastné zdroje spolu s príslušenstvom 
a zmluvnou pokutou nemožno vrátiť, ak je spoločnosť 
v kríze alebo by sa v dôsledku takéhoto vrátenia do krízy 
dostala  

• ručenie štatutárneho orgánu § 67f  
–  „vedomosť o kríze“ § 67d 

 



KONIEC 

 

 

   Ďakujem za pozornosť 

          

    


